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NVE EI INFO: Hoog pathogene vogelgriep in Duitsland en Engeland
Geachte Collega,

Er zijn in de afgelopen 2 weken uitbraken vastgesteld met een HPAI vogelgriepvirus in
Noordwest-Engeland (Lancashire) en Noord-Duitsland (Niedersachsen). In beide gevallen betrof
het leghennenbedrijven met buitenbeloop.
Hoewel het in beide gevallen om het H7N7 type ging, is er nog geen uitsluitsel of het om
hetzelfde virus gaat; de moleculaire testen daarvoor zijn nog volop aan de gang.
Ook is niet duidelijk waar de besmetting precies vandaan komt. Voorlopig is de meest
waarschijnlijke piste dat het om een LPAI gaat die zich op de bedrijven zelf omgevormd heeft tot
een HPAI. Er zijn nog geen indicaties dat het om een virus gaat dat zoals het H5N8 virus van
afgelopen winter ook als HPAI bij wilde vogels circuleert.
Rond de beide uitbraken werden de klassieke beschermingsgebieden (3 km) en
toezichtsgebieden (10 km) afgebakend. Deze gebieden worden als risicogebied beschouwd,
zoals gedefinieerd in de regelgeving (KB van 5 mei 2008 betreffende de bestrijding van aviaire
influenza). Dit betekent dat:
•
•

elk vervoermiddel en materiaal dat gediend heeft voor het vervoer van pluimvee, vogels,
broedeieren en consumptie-eieren in deze risicogebieden bij terugkeer in België een
bijkomende reiniging en ontsmetting onder toezicht van de PCE moet ondergaan;
personen, voertuigen en materiaal, die in deze risicogebieden in contact zijn geweest
met pluimvee of vogels of op een plaats waar deze gehouden worden, in de
daaropvolgende 4 dagen niet op een plaats in België mogen komen waar pluimvee of
vogels worden gehouden.

Hoewel er op dit ogenblik nog geen indicaties zijn dat er bijkomende bedrijven vanuit de 2
haarden besmet zijn en de professionele contacten vanuit ons land met de beide getroffen
gebieden beperkt zijn, vraagt het FAVV om deze voorzorgsmaatregelen en de gebruikelijke
bioveiligheidsvoorzieningen in de ganse pluimveesector strikt toe te passen. Klik hier voor meer
informatie hierover.
Algemene informatie over vogelgriep kan teruggevonden worden op de website:
www.favv.be/dierengezondheid/vogelgriep/
In de hoop u met deze informatie van dienst te zijn geweest, verblijf ik inmiddels,

Met vriendelijke groeten,
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